
Středočeský svaz KARATE z.s. 
Velké Valy 1853, Nymburk 

e-mail: stred.karate@seznam.cz -  www.strcs-karate.org 
 

Ekonomická směrnice 
 

1. Licence zkušebních komisařů 

Zkušební komisař III. třídy uhradí za licenci, která je vystavována na dobu 1 roku, poplatek  

500,- Kč. Splatnost licence je do 15.1., platnost do 31.12. daného roku.  

 

2. Licence trenérů 

Trenér III. třídy uhradí za licenci, která je vystavována na dobu 2 let, poplatek 1000,- Kč. 

Doškolení a obnovení licence na dobu 2 let, poplatek 500,- Kč.  

Trenér IV. třídy uhradí za licenci, která je vystavována na dobu 2 let, poplatek 500,- Kč. 

Doškolení a obnovení licence na dobu 2 let, poplatek 500,- Kč.  

 

3. Licence rozhodčích 

Regionální rozhodčí platnost 2 roky 300,- Kč. Rozhodčí je povinen nejméně jednou za dva roky 

absolvovat doškolení a zúčastnit se více jak 1/2 soutěží StřČ.SKe. 

 

4. Odměny rozhodčích - závisí na dohodě s pořadatelem soutěže a jsou pouze doporučené 

     Hlavní rozhodčí 1.500,.- Kč. Kontrolor 1.200,- Kč. Ostatní 500,-  až 1.000,- Kč. 

     Jízdné je ve výši 2,- Kč/km. 

 

5. Poplatek za STV 50,- Kč. 

  

6. Cena  za známku ČSKe 300,- Kč. 

 

7. Cena průkazů 135,- Kč. 

 

8. Oddílový poplatek 

Oddílový poplatek 500,- Kč za každý rok je splatný k 31.3. běžného roku. Nebude-li tento poplatek 

uhrazen nejpozději do 30.6. běžného roku, bude poplatek činit 1000,-Kč. 

 
9. Jízdné 

Úhrada při použití vlastního automobilu je provedena dle výpočtu ujetých km ve výši 4,- Kč/km.  
Výplata se provádí pouze na základě souhlasu VV StřČ.SKe nebo statutárního zástupce. 

 

10. Číslo účtu StřČ.SKe.:  487855309/2010 

Variabilní symboly: 

222 – pro placení zkoušek STV 

333 – pro placení průkazů karate 

444 – pro placení licencí, (zkušební komisaři, trenéři, rozhodčí) 

555 – pro placení oddílového poplatku 

999 – placení různých účelů, (nutno upřesnit vždy na svazu) 

Specifický symbol: číslo oddílu z adresáře StřČ.SKe viz. www.stred-karate.org  

 

11. Tato směrnice nahrazuje Ekonomickou směrnici ze dne 1. 3. 2018, které se tímto ruší.  

     

V Nymburce 1. 4. 2019 

                      Mgr. Jiří Bašus 

                   předseda StřČ.SKe 


